
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    

           PROIECT 
  

        
   

          HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind execuţia bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe 

primele 11 luni ale anului 2020 
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

31.12.2020; 
Având în vedere referatul de aprobare nr.186540/2020, raportul nr.187200/2020 

întocmit de Direcţia Economico-Financiară și raportul de avizare nr.187756/2020 
întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin 
care se propune aprobarea execuţiei bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului 
Craiova, pe primele 11 luni ale anului 2020;  

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.63/2010;  

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 

 
Art.1. Se aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe 

primele 11 luni ale anului 2020, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

 
 

INIŢIATOR,  AVIZAT, 
PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 

    Lia-Olguța VASILESCU    Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr. 186540/17.12.2020 

                                                                                                                                                   
 

 
REFERAT DE APROBARE 

a  proiectului de hotărâre privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli  
al Municipiului Craiova aferentă primelor 11 luni ale anului 2020 

 (30  noiembrie2020) 
 

Potrivit art.49, alin.12 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, 

modificată şi completată prin OUG 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 

financiare, în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat, cel mai târziu în 

decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia 

de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile 

deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni. 

În temeiul  prevederilor art. 49, alin. 12 din Legea privind finanţele publice 

locale nr. 273/2006, modificată şi completată prin OUG 63/2010 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, art.136, art.196, alin. 1, lit.a din Ordonanța de 

urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ propunem promovarea pe ordinea de 

zi a ședinței ordinare din data de 31.12.2020 a proiectului de hotărâre privind 

aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova 

aferentă primelor 11 luni ale anului 2020  (30 noiembrie 2020). 

 
PRIMAR, 

Lia - Olguța Vasilescu 
 
 

Întocmit, 
Pt. Director executiv , 

Vasilica-Daniela Militaru 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr. 187200/17.12.2020 
 

RAPORT  
privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului 

Craiova aferentă primelor  11 luni ale anului 2020 
(30  noiembrie  2020) 

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr.186540/17.12.2020 privind aprobarea 

execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova aferentă primelor  

11 luni ale anului 2020 (30 noiembrie 2020); 

Potrivit art.49, alin.12 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, 

modificată şi completată prin OUG 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 

financiare, în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat, cel mai târziu în 

decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de 

a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, 

execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni. 

Execuţia veniturilor bugetului local, pe cele două secţiuni, funcţionare şi 

dezvoltare, la finele primelor 11 luni ale anului 2020 se prezintă, astfel: 

Secţiunea de funcţionare:  

Ca urmare a declarării stării de urgență în data 16 martie 2020, precum și declarării 

ulterioare a stărilor de alertă, a inchiderii totale sau parțiale a unor activității și a 

limitării circulației persoanelor, precum si suspendării executărilor silite conform OUG 

29/2020 cu modificările și completările ulterioare s-au înregistrat nerealizări la 

următoarele surse de venit: Cote defalcate din impozitul pe venit, impozite și taxe pe 

proprietate, taxe pe utilizarea bunurilor, amenzi, penalități, confiscări, diverse venituri, 

venituri din prestări servicii și alte activități.  

I. În cadrul secțiunii de funcționare s-au încasat impozite și taxe locale în sumă de 

161.159.699 lei.  

* Veniturile fiscale au fost încasate în sumă 119.038.786 lei. 
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* Veniturile nefiscale au fost încasate în sumă 42.120.913 lei.  

II. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată s-au încasat în sumă de 

44.608.368 lei, astfel: 

- pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate s-a încasat suma de 36.877.148 lei. 

Încasarea acestei surse de venit s-a realizat în funcţie de nivelul plăţilor efectuate pentru 

fiecare destinaţie în parte; 

- pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat s-a încasat suma 

de 7.731.220 lei. 

III. Cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale au fost 

încasate în sumă de 274.487.934 lei.  

IV. Subvenţiile: 

- Subvenții de la bugetul de stat pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei 

cu lemne, cărbuni, combustibil petrolier au fost încasate în suma de 3.161 lei . 

- Sumele alocate de Direcţia de Sănătate Publică pentru finanţarea cabinetelor medicale 

şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ din Municipiul Craiova au fost în 

primele 11 luni ale anului 2020 de 17.361.105 lei. 

- subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina în sumă 

de 5.296.420 lei. 

- sume alocate pentru stimulentul de risc în sumă de 482.500 lei. 

V. Sume alocate de la alte administrații au fost în sumă de 27.988 lei reprezentând 

sume acordarte de Consiliul Județean, conform legislației în vigoare, pentru hrana 

personalului izolat preventiv conform listelor nominale cu persoanele aflate in izolare 

preventivă stabilite prin decizia conducatorului furnizorului de servicii sociale din 

cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova.  

VI. Donații și sponsorizări au fost încasate în sumă de 8.963 lei pentru Școala 

Gimnazială Alexandru Macedonski. 

VII. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 

în sumă de 54.022.000 lei; 

Veniturile secţiunii de dezvoltare: 

I.Veniturile proprii încasate la data de 30.11.2020 sunt in cuantum de 1.436.842 lei și 

reprezintă: 
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- taxă de reabilitare termică în suma de 333.628 lei; 

- venituri din valorificarea unor bunuri în sumă de 117.884 lei; 

- depozite speciale pentru construcția de locuințe în sumă de 47.744 lei; 

- depozite din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului în sumă de 937.586 

lei. 

II. Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii 

de dezvoltare în sumă de 210.682 lei. 

III. Suma de 2.858.757 lei reprezintă subvenții de la bugetul de stat către bugetele 

locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei 2014-2020; 

IV. Vărsăminte din secțiunea de funcționare în sumă de 54.022.000 lei; 

V. Suma de 19.807.704 lei reprezintă sume primite de la UE/alți donatori în contul 

plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020; 

 

Execuţia cheltuielilor bugetului local pe cele 2 secţiuni – funcționare și 

dezvoltare - în primele 11 luni ale anului 2020, se prezintă astfel: 

MUNICIPIUL CRAIOVA: 

CAPITOLUL 51.02 – AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 

În primele 11 luni, pentru secţiunea de funcţionare s-a achitat suma de 67.458.129 

lei pentru: cheltuieli de personal suma de 41.858.546 lei, cheltuielile cu bunuri şi 

servicii suma de 25.603.139 lei (încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, poştă, telefon, 

furnituri de birou,cheltuieli de întreţinere şi gospodărire,reparații curente) și suma de 

478.830 lei pentru ”Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate”(în 

conformitate cu modificările aduse alin.(3), art.78 din legea nr.448/2006, privind 

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, de către Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.60/2017.  

- plăţile din anii precedenţi şi recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în 

sumă de 482.386 lei reprezintă concediile medicale plătite de instituție în anii anteriori 

și recuperate de la Casa Județeană de Sănătate Dolj; 

CAPITOLUL 54.02 – ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 
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În cadrul secţiunii de funcţionare  au fost efectuate plăţi pentru cheltuieli de 

personal și cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 4.045.028 lei pentru Direcţia  de 

Evidenţă a Persoanelor. 

Suma de 165.915 lei plătită până la data de 30.11.2020 reprezintă cheltuieli 

efectuate in vederea  pregătirii Alegerilor locale și parlamentare 2020. 

CAPITOLUL 55.02 - TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI 

ÎMPRUMUTURI 

În cadrul acestui capitol pentru secţiunea de funcţionare au fost efectuate plăţi în 

valoare de 4.738.933 lei pentru dobânzile şi comisioanele aferente datoriei publice 

interne şi externe contractată cu BRD Groupe Societe Generale, Hypo Noe Gruppe 

Bank AG, BERD şi subîmprumutului extern.  

CAPITOLUL 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ: 

În cadrul acestui capitol, la secţiunea de funcţionare s-a plătit suma de 33.019.391 

lei.  

Pentru finanţarea activităţii Poliţiei Locale s-a utilizat suma de 30.703.917 lei 

astfel: plata drepturilor salariale ale personalului angajat, cheltuieli salariale in natură 

pentru acordarea normei de hrană potrivit prevederilor O.U.G. nr. 65/2014 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi ale H.C.L nr.650/18.12.2014 

și pentru asigurarea bunei funcţionari a instituţiei menţionate. 

Protecție civilă: 

Până la data de 30.11.2020 s-a cheltuit suma de 2.315.474 lei, după cum urmează: 

- 1.146 lei - contravaloare închiriere frecvenţă radio pentru centrala de alarmare şi 

sirenele sistemului de înştiinţare-alarmare a populaţiei la nivelul municipiului Craiova; 

- 57.363 lei - prestări servicii de mentenanță pentru remedierea defecțiunilor și 

menținerea în stare de funcționare a sirenelor sistemului de înştiinţare-alarmare a 

populaţiei la nivelul municipiului Craiova; prestări servicii de reparații la stațiile radio 

de emisie-recepție din dotarea Primăriei municipiului Craiova. 

- 19.047 lei - contravaloare echipamente medicale de protecție (măști și mănuși) și  

2.618 lei - contravaloare dezinfectant rapid pentru suprafețe pentru evitarea răspândirii 

infectărilor cu COVID-19; 
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- 2.235.300 lei - contravaloare prestări servicii aferente carantinării persoanelor, 

conform HG 201/2020 cu modificările și completările ulterioare. 

CAPITOLUL 65.02 – ÎNVĂŢĂMÂNT 

Pentru secţiunea de funcţionare a fost achitată suma de 32.518.660 lei astfel: 

- pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar 

de stat, care nu dispun de locuinţă în localitatea unde au postul, în conformitate cu 

Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de 

muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul 

preuniversitar de stat din 15.07.2015, a fost achitată în primele 11 luni ale anului 2020 

suma de 77.470 lei; 

- unităţile din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Craiova, pentru 

întreţinere şi gospodărire, datorii cu obiectele de inventar, reparaţii curente la clădirile 

în care îşi desfăşoară activitatea au achitat suma de 16.696.977 lei.  Pentru reparațiile 

curente efectuate la unitățile de învăţământ de pe raza municipiului Craiova, conform 

acordului cadru, la nivel de municipiu s-a achitat suma de 3.577.105 lei. De asemenea s-

a achiat suma de 491.916 lei pentru mobilierul scolar achiziționat, conform acordului 

cadru incheiat, pentru unitățile de învăţământ de pe raza municipiului Craiova;  

- bursele elevilor, finanţate din veniturile poprii ale bugetului local, au fost achitate în 

sumă de 2.421.398 lei;  

- pentru finanțarea învăţământului general obligatoriu particular şi confesional acreditat, 

precum şi pentru învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional a 

fost achitată suma de 7.639.000 lei. 

- până la data de 30.11.2020 s-a achitat suma de 1.524.579 lei pentru elevii din 

învățământul de stat și 92.220 lei pentru cei din învățământul particular în vederea  

asigurării alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a 

îmbrăcămintei şi a încălţămintei pentru copiii cu cerinţe educaţionale.  

- potrivit Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţămîntul preşcolar a 

copiilor provenind din familiile defavorizate se acordă tichete sociale, la cerere, pentru 

achiziţionarea produselor alimentare, de igienă, produselor de îmbrăcăminte şi/sau 

rechizite. Până la 30.11.2020 s-a achitat pentru 237 tichete suma de 11.850 lei, 

reprezentând o medie de 26 copii/lună.  
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- plăţile din anii precedenţi şi recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) 

au fost în sumă de 13.855 lei. 

CAPITOLUL 66.02 – SĂNĂTATE 

Secţiunea de funcţionare: 

La acest capitol s-au achitat transferuri curente în sumă de 2.987.048 lei pentru 

unităţile sanitare publice cu paturi respectiv, Spitalul Clinic Municipal 

„Filantropia”(1.155.588 lei), Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie (1.231.460 lei) şi 

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” (600.000 lei) în 

vederea achitării facturilor pentru reparații curente, utilități, chirii, paturi, saltele, etc. 

S-au achitat către SERVICIULUI PUBLIC MANAGEMENT SPITALE, 

CABINETE MEDICALE ȘI CREȘE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA, următoarele:  

- cheltuieli de personal în sumă de 17.769.560 lei pentru salariile si contributiile 

angajatilor din cabinete medicale școlare în număr de 173 persoane; 

- bunuri si servicii în sumă de 57.895 lei pentru furnituri de birou, piese de schimb 

pentru defibrilatoare, colectare deșeuri medicale, măști chirurgicale; 

- ajutoare sociale în numerar în sumă de 138.000 lei reprezentând sprijin financiar 

pentru 10 cupluri infertile din municipiul Craiova pentru efectuarea procedurii de 

fertilizare in vitro;  

Conform HG 201/2020 cu modificările și completările ulterioare privind aprobarea 

normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor 

măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, 

pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii s-au achitat cheltuieli cu carantina 

persoanelor în sumă de 3.061.120 lei. 

DIRECȚIA GENERALĂ  DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA 

Pentru cheltuieli salariale aferente mediatorului sanitar a achitat suma de 50.240 

lei.  

De asemenea, s-a plătit suma de 4.787 lei pentru transportul unui număr de 150 

donatori de sânge (130 donatori care în conformitate cu art. 11 din Hotărârea 

Guvernului nr. 1364/2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de 

sânge  au beneficiat de abonamente cu reducere de 50% pentru transportul în comun pe 
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mijloacele de transport în comun ale RAT SRL pe baza actelor doveditoare, pentru o 

perioadă de o lună în sumă de 4.225 lei și 20 donatori din județ au ridicat prin casieria 

Direcției Generale de Asistență Socială Craiova suma de 562 lei). 

CAPITOLUL 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 

Secţiunii de funcţionare: 

În primele 11 luni ale anului 2020, pentru funcționarea instituţiilor de cultură şi 

sport din Municipiul Craiova, s-au efectuat plăţi în sumă de 42.815.554 lei, sub formă 

de transferuri curente după cum urmează: 

-lei- 

Opera Română Craiova 14.008.476 

Teatrul de Copii şi Tineret”Colibri” 2.682.457 

Filarmonica „Oltenia 12.731.730 

Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” 3.891.942 

Casa de Cultura „Traian Demetrescu” 892.990 

Sport Club Municipal Craiova 8.607.959 

 

Pentru plata lucrărilor de întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, cimitire, 

Grădina Zoologică s-a utilizat suma 25.307.095 lei 

S-a achitat, de asemenea, suma de 4.075 lei către Asociația națională de dezvoltare 

continuă a tineretului din România și reprezintă tranșa a III a de 10% din contractul de 

finanțare nerambursabilă nr.182106/2019 al cărui obiect de activitate a fost finanțarea 

de către Municipiul Craiova a unui procent de 69,68% din poiectul ”Noaptea albă a 

voluntariatului ”. 

Rata de capital în sumă de 1.805.265 lei, aferentă împrumutului extern contractat 

de la Hypo Noe Gruppe Bank AG, aprobat de către autoritatea publică locală pentru 

cofinanţarea obiectivului ,,Craiova Water Park-complex de agrement acvatic în Parcul 

Tineretului din municipiul Craiova. 

- plăţi din anii precedenţi şi recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în 

sumă de 4.903 lei; 

CAPITOLUL 68.02 – ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

Secţiunea de funcţionare:  
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S-au efectuat plăţi către Căminul pentru Persoane Vârstnice sub forma 

transferurilor curente în sumă de 10.453.487 lei necesare achitării drepturilor salariale, 

cheltuielilor materiale de întreţinere şi funcţionare a instituţiei, precum și a sumelor 

aferente persoanelor cu handicap neîncadrate.  

- plăţi din anii precedenţi şi recuperate în anul curent – ajutor social (înregistrate cu 

semnul minus) în sumă de 18.738 lei; 

Pentru funcționarea celor 9 creşe de pe raza municipiului prin SERVICIUL 

PUBLIC MANAGEMENT SPITALE, CABINETE MEDICALE ȘI CREȘE DIN 

MUNICIPIUL CRAIOVA s-au achitat: 

- 6.946.046 lei drepturi salariale și contribuţiile aferente acestora pentru un număr de 

122 salariați; 

- 427.323 lei cheltuieli cu bunuri şi servicii necesare funcționării instituţiei și hrana 

pentru copiii din cele 9 crese. 

- plăţi din anii precedenţi şi recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în 

sumă de 83.207 lei. 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA a achitat până la 

30 noiembrie 2020 drepturi salariale, cheltuieli materiale, indemnizații, diferite 

cheltuieli sociale, sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, asociații și 

fundații, etc, astfel: 

- pentru plata cheltuielilor de personal pentru primele 11 luni ale anului 2020 a fost 

achitată suma de 7.235.636 lei.  

- pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii a fost consumată suma de 221.493 lei pentru 

achitarea facturilor de utilităţi, telefon, internet, servicii pentru corespondență, 

contravaloarea serviciilor de mentenanță, program de registratură și asistență socială, 

materiale pentru prevenirea răspândirii Covid 19;  

- suma de 42.675 lei pentru plata contribuției aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate în cadrul instituție. 

- pentru înhumarea a 13 persoane decedate, fără venituri sau cu venituri mici, fără 

susţinători legali cât şi pentru cele neidentificate, pentru primele 11 luni ale anului 2020 
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au fost efectuate plăţi în sumă de 10.075 lei. Pentru ajutoare de urgență și ajutoare de 

deces s-a achitat suma de 7.600 lei pentru un număr de 16 persoane. 

- în conformitate  cu prevederile OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială 

în perioada sezonului rece, sumele necesare plăţii ajutorului bănesc pentru încălzirea 

locuinţei cu lemne pentru persoanele cu venituri mici care nu sunt beneficiare de venit 

minim garantat, transferate către bugetul local de la Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii 

Dolj au fost de 3.161 lei și au fost folosite pentru ajutorarea unui număr de 56 persoane. 

- potrivit O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului 

rece coroborat cu H.C.L. nr. 435/2019, în primele 11 luni ale anului 2020 s-a utilizat 

suma de 970.292 lei pentru un nr.de 2.442 consumatori vulnerabili din municipiul 

Craiova care utilizează încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem 

centralizat. 

- pentru plata ajutoarelor băneşti pentru încălzirea locuinţei cu lemne, pentru familiile şi 

persoanele singure beneficiare de ajutor social în conformitate cu Legea nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat s-au efectuat plati pentru 15 beneficiari in sumă de 

4.350 lei. 

- în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 republicată privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în cursul primelor 11 luni ale anului 

2020 s-au efectuat plăţi de 18.623.530 lei pentru  drepturile salariale ale unui număr de 

501 asistenţi personali ai persoanelor cu handicap-grav pentru copii şi adulţi și pentru 

928 beneficiari de indemnizaţie pentru persoane cu handicap grav, precum și pentru 313 

persoane care au beneficiat de plata indemnizației primite de persoana cu handicap în 

perioada concediului de odihnă al asistentului personal în sumă de 14.244.829 lei.  

Până la data de 30.11.2020 s-au platit analize medicale (ex.coprobacterilogic, 

ex.coproparazitologic, clinic, psihologic şi fişa de aptitudine) pentru un numar de 9 

asistenţi personali în valoare de 359 lei pe titlul 20 – Bunuri și servicii. 

- s-a achitat suma de 429.000 lei pentru ”Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate”(în conformitate cu modificările aduse alin.(3), art.78 din legea 

nr.448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.60/2017.  
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- au fost acordate 16.936 abonamente pe mijloacele de transport în comun din 

municipiul Craiova, persoanelor cu handicap grav şi accentuat precum şi asistenţilor 

personali ai acestora, sumele plătite în acest sens fiind de 1.100.840 lei. 

- Pentru persoanele în vârstă de peste 65 ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, 

vizate de prevederile Decretului nr. 195 din 16.03.2020, emis de Presedintele României, 

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 1/1999, art. 8 din Ordonanța Militară nr. 2 din 21.03.2020 şi art. 2 din 

Ordonanța Militară nr. 3 din 24.03.2020, cât și pentru beneficiarii Programului social 

„SOLIDARITATE” au fost acordate de beneficii sociale în natură, sub formă de 

pachete cu produse alimentare de strictă necesitate, conținând: 2 l ulei, 1 kg zahăr, 2 kg 

făină, 2 kg orez, 2 kg mălai și un pachet de 400 g paste făinoase în sumă de 188.107 lei.   

Prin HCL 100/2020, Consiliul Local Municipal a aprobat acordarea de beneficii de 

asistenta sociala, sub forma tichetelor sociale, în valoare de 300 lei, veteranilor şi 

invalizilor de război din Municipiul Craiova, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război 

sarbătorită în data de 29 aprilie 2020 şi a Marii Uniri sarbătorită la 1 decembrie 2020. 

Până la 30.11.2020 s-au emis tichete sociale cu valoarea de 300 lei/persoană, pentru un 

număr de 23 de persoane, veterani şi invalizi de război din Municipiul Craiova din care 

au fost distribuite un număr de 21 tichete sociale fiind achitată suma de 6.300 lei. 

- pentru proiectul aprobat prin H.C.L. nr. 257/2006 având ca obiect înfiinţarea 

„Centrului Social de Urgenţă Sf. Vasile pentru persoanele fără adăpost din municipiul 

Craiova”, pe primele 11 luni ale anului 2020 a fost alocată suma de 692.000 lei în 

vederea achitării costurilor de funcţionare a centrului din str. Râului nr. 42 Craiova. 

- În anul 2020 asistenții personali al caror contract de muncă a încetat din diverse 

motive (schimbare domiciliu, expirare certificat incadrare in grad de handicap pentru 

persoana cu handicap) au restituit vocherele de vacanță primite in anul 2019 și pe care 

nu le-au folosit pînă la momentul încetării contractului de muncă. Până la data de 

30.11.2020 au fost efectuate restituiri in valoare de 29.801 lei. 

- în anul 2020 a fost recuperată contravaloarea tichetelor sociale pentru veterani 

restituite către furnizor în luna decembrie 2019 și recuperate în anul 2020 în valoare de 

900 lei, contravaloarea tichetelor sociale Solidaritatea nedistribuite si recuperate de la 
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furnizor în valoare de 4.830 lei, precum si o parte din concediile medicale platite de 

catre institutie si recuperate în anul curent în valoare de 112.956 lei.  

CAPITOLUL 70.02 – LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 

De la acest capitol, la secţiunea de funcţionare s-a achitat suma de 15.369.723 lei, 

astfel:  

- lucrări de menţinere, întreţinere precum şi pentru energia electrică consumată pentru 

iluminatul public, iluminat ornamental festiv2019-2020, semafoare, fântâni arteziene şi 

lucrări de asistenţă tehnică, în sumă de 9.295.759 lei; 

- pentru lucrări de sistematizarea circulaţiei a fost achitată suma de 3.375.855 lei; 

- Fondul de Rezervă pentru Întreţinere, Înlocuire și Dezvoltare constituit de către CAO 

Oltenia a fost în sumă de 2.703.971 lei; 

- plăţi din anii precedenţi şi recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul minus) în 

sumă de 5.862 lei. 

CAPITOLUL 74.02 – PROTECŢIA MEDIULUI 

Secţiunea de funcţionare: 

La acest capitol s-a achitat suma de 36.354.640 lei pentru: 

- Activitatea de salubrizare: salubrizare (măturat manual căi publice, întreţinerea 

manuală a curăţenie pe căile publice, măturat mecanizat, încărcat şi transportat la rampa 

de gunoi a reziduurilor stradale); deszăpezire (degajarea zăpezii şi combaterea poleiului 

pe căile publice); ecarisaj; ecarisare. Pentru aceste activităţi s-a consumat suma de 

26.636.587 lei; 

- Activitatea de canalizare: pentru preluarea cantității de apă meteorică în sistemul de 

canalizare al municipiului Craiova, pentru consumul de apă aferent fantânilor arteziene 

și cișmelelor, cantitatea de apă preluată în sistemul de canalizare, apa destinată udării 

spațiilor verzi de pe domeniul public, apa folosită de către Grupul de Pompieri Oltenia 

pentru activitatea PSI, intervenții la inundații s-a achitat până la 30 noiembrie suma de 

2.999.219 lei. Pentru finanţarea serviciilor de intervenţii la inundaţii pe domeniul public 

s-au efectuat plăți în suma de 6.621 lei. 

- Activitatea de colectare, tratare și distrugerea deșeurilor: s-a achitat la Fondul 

pentru mediu până la 30 noiembrie suma de 1.149.905 lei. 
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- Pentru rata de capital aferentă Subîmprumutului extern contractat de către Ministerul 

Finanţelor Publice în baza acordului de imprumut subsidiar pentru cofinanţarea 

programului ISPA privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă şi 

canalizării, s-a achitat in primele 11 luni ale anului 2020 suma de 5.562.308 lei. 

CAPITOLUL 80.02 – ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI 

DE MUNCĂ 

Secţiunea de funcţionare: 

În baza contractului de împrumut extern contractat de la Hypo Noe Gruppe BANK 

AG, avand ca obiectiv Centrul multifuncţional Craiova – pavilion central, s-a achitat în 

primele 11 luni rata de capital în suma de 2.526.359 lei. 

CAPITOLUL 81.02 – COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE 

Secţiunea de funcţionare: 

S- achitat suma de 944.764 lei pentru achiziționarea de sisteme de măsurare a 

energiei termice cu transmiterea datelor de la distanță (contori de energie termică) 

pentru consumatorii de tip populatie din blocurile de locuințe din municipiul Craiova.  

S-a suportat de la bugetul local diferenţa dintre preţul de producere, transport, 

distribuţie şi furnizare a energiei termice şi preţul de facturare către populaţie în primele 

11 luni ale anului 2020 în suma de 13.225.135 lei.  

CAPITOLUL 84.02 – TRANSPORTURI 

La acest capitol au fost efectuate plăți în sumă de 76.798.586 lei la secţiunea de 

funcţionare. 

În primele 11 luni ale anului 2020, pentru activitatea de reparaţii şi întreţinere 

străzi, alei şi parcări, în municipiul Craiova, au fost efectuate plăţi în sumă de 

34.759.339 lei. 

A fost achitată suma de 37.687.000 lei către RAT S.R.L. pentru diferențele de tarif 

acordate cetățenilor care beneficiază de facilități pentru transportul în comun și 

compensația pentru activitatea de transport în comun acordată operatorului, conform 

contractului de delegare. 

Potrivit contractului de împrumut încheiat cu BRD Groupe Societe Generale în 

scopul realizării unor obiective de investiţii de interes public local, au fost rambursate o 

rate de capital în sumă de 4.352.247 lei. 
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Secțiunea de dezvoltare: 
CAPITOLUL 51.02 – AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 

În primele 11 luni, la acest capitol bugetar a fost recuperată suma de 3.289 lei 

reprezentând plăţi din anii precedenţi şi recuperate în anul curent (înregistrate cu semnul 

minus). 

CAPITOLUL 65.02 – ÎNVĂŢĂMÂNT 

Unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova pentru 

cheltuieli de capital au plătit suma de 1.258.839 lei, conform listei de investiții. 
CAPITOLUL 66.02 – SĂNĂTATE 

S-au achitat transferuri de capital în sumă de 1.812.406 lei pentru Spitalul Clinic 

Municipal „Filantropia” (472.000 lei), Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie (627.796 lei) şi 

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” (712.610 lei). 

CAPITOLUL 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 

Pentru Casa de Cultura „Traian Demetrescu” s-au alocat transferuri de capital in 

sumă de 7.000 lei pentru achiziționarea unei imprimante multifuncționale laser color 

xerox.  

CAPITOLUL 68.02 – ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova implementează 2 proiecte finanțate 

din Fondul Social European:  

- proiectul privind combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice- 

„VENUS - Împreună pentru o viaţă în siguranţă!” pentru care s-a achitat suma de 

29.243. 

- proiectul „Îmbătrânirea activă o şansă pentru o viaţă demnă”, pentru care s-a 

achitat suma de 99.957 lei. 

Pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă care se află în implementare 

în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, din Bugetul de venituri şi 

cheltuieli al Municipiului Craiova pe primele 11 luni ale anul 2020 a fost utilizată suma 

de 22.531.768 lei. 

Capitol 
Bugetar Denumire 

Total plati  
la 

30.11.2020 
Explicatii 

 Cap. 65.02 (Invatamant) 
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65.02.03.01 

Creşterea accesului la 
educatie prin 
imbunatatirea infra-
structurii unitatilor de 
invatamant din 
municipiul Craiova – 
Gradinita cu program 
prelungit Curcubeul 
Copilăriei 

1,034 

Pentru proiect a fost semnat in data de 
26.07.2019 contractul de finanțare nr. 4493. 
Suma prevazuta in buget reprezinta 
publicitatea initiala obligatorie a proiectului 
și contravaloarea PT. Suma de 1.034,00 lei 
plătită până la 30.11 reprezintă comunicatul 
de începere al proiectului și avizul DSP pentru 
documentația DTAC. Contractul de PT s-a 
semnat in data de 18.12.2019 58.01.01   864 

58.01.02   170 

65.02.04.02 

Creșterea calității 
infrastructurii 
educaționale la Colegiul 
Tehnic de Industrie 
Alimentară Craiova 

1,011 

Municipiul Craiova a solicitat finanţare 
nerambursabilă pentru proiect în cadrul P.I. 
4.4., O.S. 4.5. Contractul de finantare a fost 
semnat în data de 29.11.2019. In martie 2020 
a fost semnat actul aditional la contract prin 
care valoarea finantarii nerambursabile a 
proiectului s-a majorat la 98%. Au fost 
elaborate documentatiile de proiectare faza 
DALI pentru corpul de clădire C16 și faza SF 
pentru corpul C17. Au fost finalizate achiziția 
de achizitia de servicii de informare si 
publicitate pentru proiect și de servicii de 
proiectare - faza PT. A fost publicat și achitat 
comunicatul de presa pentru inceperea 
proiectului in suma de 1011,50 lei. 

58.01.01   151 

58.01.02   860 

65.02.04.01 

Îmbunătățirea 
infrastructurii 
educaționale din 
municipiul Craiova prin 
construcția/reabilitarea/
modernizarea/extin-
derea/ echiparea Școlii 
Gimnaziale „Gheorghe 
Țițeica” 

714 

Conform activităților proiectului, a fost 
încheiat contractul privind achiziție servicii 
publicitate proiect și a fost achitat 
comunicatul de presă pt. lansare proiect. 
Suma prevăzută în buget reprezintă cval 
lucrări de execuție și servicii dirigenție 
santier. A fost intocmita notificare pt. 
modificarea Planului de achiziții prin achiziția 
separata a lucrărilor de execuție, respectiv a 
dotarilor, urmand a fi demarate procedurile 
de achizitie. 

58.01.01   107 

58.01.02   607 

65.02.04.01 

Îmbunătățirea 
infrastructurii 
educaționale din 
municipiul Craiova prin 
construcția/ reabilitarea/ 
modernizarea/ 
extinderea/ echiparea 
Școlii Gimnaziale „Mircea 
Eliade” 

714 
În data de 30.03.2020 a fost încheiat 
contractul de finantare nr. 5175.Conform 
activităților proiectului, a fost încheiat 
contractul privind achiziție servicii publicitate 
proiect, a fost efectuata plata pentru 
comunicatul de presă de lansare proiect.  

58.01.01   107 

58.01.02   607 

Total cap. 65.02 3,473   
Cap. 66.02.  (Sănătate) 
  

66.02.06.01 

Cresterea eficientei 
energetice a cladirilor 
publice din Municipiul 
Craiova apartinand 
sectorului Sanatate, 
Spitalul Clinic de Boli 
Infectioase si 
Pneumoftiziologie Victor 
Babes Craiova 

412,142 

Până la acest moment au fost achitate: 
documentația de proiectare - faza 
PT+PAC+DE, taxa timbru arhitectură pt 
obținere AC și servicii verificare tehnică de 
calitate a documentațiilor tehnice. Suma 
prevăzută în buget cuprinde si cval lucrari 
executie și cval serv dirigenție de șantier. In 
prezent, caietele de sarcini pt. achiziția 
lucrărilor de executie, respectiv a serviciilor 
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58.01.01   61,821 de dirigenție de șantier sunt in curs de 
elaborare. 58.01.02   350,320 

66.02.06.01 

Reabilitare corp C1 – 
Ambulatoriu Pavilion A, 
extindere cu lift exterior 
si amplasare rampa de 
gunoi (colectare selec-
tiva) la Spitalul Clinic 
Municipal Filantropia din 
Municipiul Craiova 

1,250,815 

Municipiul Craiova a încheiat contractul de 
finanţare nerambursabilă nr. 4224/17.05.2019 
pentru acest proiect. In cursul  anului au fost 
încheiate contractele de executie lucrari, 
servicii de dirigentie de santier si de asistenta 
tehnica din partea proiectantului. Executia 
lucrarilor a început la data de 13.07.2020. Au 
fost platite cotele ISC 0,1 + 0,25% din 
valoarea autorizata a lucrarilor in suma totala 
de 11227,57 lei, a fost achitat avansul de 30% 
din valoarea contractului de lucrări în sumă 
de 1.234.886,88 lei și panoul temporar in 
suma de 4700,50 lei, iar în trim. III a fost 
încasată o prefinanțare de 2.140.149,77 lei. 

58.01.01   375,244 
58.01.02   875,571 

Total cap. 66.02 1,662,956 

 Cap. 67.02 – Cultură,recreere șI religie 
  

67.02.03.12 

Amenajarea de parcuri si 
gradini in municipiul 
Craiova - Parcul Nicolae 
Romanescu 

184,120 

Suma prevăzută în buget reprezintă lucrările 
rămase de executat, asistenta tehnică din 
partea proiectantului, dirigenția de șantier, 
achizitia aparatelor de numărat vizitatori, 
digitalizarea obligatorie și serviciile de 
informare și publicitate obli-gatorii. Suma de 
184.120,45 lei achitată până la data de 
30.09.2020 reprezintă: 169.325,79 lei lucrări 
executate iar 14.794,66 lei dirigenție de 
șantier.  

58.01.01   19,183 

58.01.02   164,936 

Total cap. 67.02 184,120   
 Cap. 70.02.  (Loc., serv. si dezv. Publica) 
  

70.02.50 

Promovarea incluziunii 
sociale și combaterea 
sărăciei în comunitățile 
defavorizate din 
municipiul Craiova – faza 
II – Zona Fantâna Popova  

134,338 

Pentru finanţarea nerambursabilă a acestui 
proiect a fost încheiat contractul de finanțare 
nr. 4548/26.07.2019  în cadrul priorităţii de 
investiţii 4.3. În 2020, trim. II s-au platit avize 
la Politia Rutiera pentru componenta de 
reabilitare strazi in suma de 800 lei, iar în 
trim. III a fost elaborată documentația de 
proiectare faza PT pentru componenta de 
reabilitare de strazi și s-au achitat serviciile 
de proiectare faza PT în sumă de 129.298,20 
lei și serviciile de verificare tehnică aferente 
în sumă de 4240 lei. Pentru achiziția 
serviciilor de proiectare - faza PT pentru 
componenta Fantana Popova a fost aprobată 
valoarea majorată a devizului general al 
investiției prin HCL nr. 233/30.07.2020 și a 
fost aprobată Notificarea nr. 10 la contractul 
de finanțare. 

58.01.01   20,151 

58.01.02   114,187 

Total cap. 70.02 134,338   
 Cap. 84.02 (Transporturi) 
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84.02.03.02 

Proiect Integrat de 
Modernizare a Sistemului 
de Transport Public cu 
Tramvaiul In Municipiul 
Craiova - MOTRIC T1: 
Componenta 
Modernizarea caii de 
tramvai (in cale proprie) 
de pe str. Henry Ford in 
zona industriala Ford si 
Extinde-rea sistemului 
de management al 
traficului prin integrarea 
de noi intersectii 
semaforizate cu 
functionarea in regim 
adaptiv si sistem de 
comunicatii (Etapa 1, 
Faza 3); Compo-nenta 
Extinderea sistemului de 
management al traficului 
prin integrarea de noi 
intersectii semaforizate 
cu functio-narea in regim 
adaptiv si sistem de 
comunicatii (Etapa 1, 
Faza 1 + Etapa 1, Faza 
2); Componenta 
Modernizare depou si 
Modernizarea statiilor de 
redresare pentru 
alimentarea electrica a 
tramvaielor - Faza 1 - 
Modernizare statii de 
redresare si echipamente 
aferente 

1,554 

Proiectul a fost depus si selectat pentru 
finantare. In data de 07.11.2019 s-a incheiat 
contractul de finantare nr. 4898/07.11.2019, 
cod SMIS 129159. Suma prevazuta in buget 
reprezinta publicitatea initiala obligatorie a 
proiectului, avize, contravaloare servicii de 
proiectare faza PT pentru cele 3 componente 
ale proiectului si verificare proiect tehnic. A 
fost achitata suma de 1.555 lei reprezentand 
comunicat presa incepere proiect si avize. 

58.01.01   232 
58.01.02   1,322 

84.02.03.02 

Modernizarea căii de 
tramvai (în cale proprie) 
de pe Calea Severinului, 
în zona industrială 
Cernele de Sus – Faza 1 
si Faza 2 

2,026 

Proiectul a fost depus si selectat pentru 
finantare. In data de 07.11.2019 s-a incheiat 
contractul de finantare nr. 4886/07. 11.2019, 
cod SMIS 128811. Suma prevazuta in buget 
reprezinta publicitatea initiala obligatorie a 
proiectului, avize, contravaloare servicii de 
proiectare faza PT si verificare proiect 
tehnic. A fost achitata suma de 2.026 lei 
reprezentand comunicat presa incepere 
proiect si avize. 

58.01.01   304 

58.01.02   1,722 

84.02.03.02 

Modernizare depou si 
Modernizarea statiilor de 
redresare pentru 
alimentarea electrica a 
tramvaielor - Faza 2 - 
Modernizare depou 
tramvaie 

449 

Proiectul a fost depus si selectat pentru 
finantare. In data de 13.12.2019 s-a incheiat 
contractul de finantare nr. 4913/13. 12.2019, 
cod SMIS 129326. Suma prevazuta in buget 
reprezinta publicitatea initiala obligatorie a 
proiectului, avize, contravaloare servicii de 
proiectare faza PT si verificare proiect 
tehnic.  A fost achitata suma de 449 lei 
reprezentand comunicat presa incepere 
proiect. 

58.01.01   67 

58.01.02   382 
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84.02.03.02 

Achiziţie de mijloace de 
transport public - 
tramvaie (17 buc) - 
parteneriat MDRAP 

1,012 

Suma prevazuta in buget reprezinta 
publicitatea initiala obligatorie a proiectului 
si contravaloarea mijloacelor de transport 
public prevazute a fi achizitionate pentru 
anul 2020 (avans in cadrul contractului de 
furnizare). Procedura de achizitie publica a 
tramvaielor este derulata de catre MDRAP, 
pana in prezent nefiind incheiat contractul de 
furnizare. S-a achitat contravaloarea 
publicitatii initiale obligatorii a proiectului, 
respectiv a anuntului de incepere proiect. 

58.01.01   152 

58.01.02   860 

84.02.03.02 

Proiect Integrat de 
Modernizare a Sistemului 
de Transport Public cu 
Autobuzele In Municipiul 
Craiova - MOTRIC A: 
Componenta Extinderea 
sistemului de 
management al tra-
ficului prin integrarea de 
noi intersectii 
semaforizate cu 
functionarea in regim 
adaptiv si sistem de 
comunicatii (Etapa 1, 
Faza 4) si Reorganizarea 
circulatiei in zona cen-
trala (Etapa 2, Faza 4), 
Componenta Innoirea 
parcului de vehicule de 
transport public urban - 
Achizitia de autobuze noi 
- Faza 2 + Faza 3 + Faza 
4 (16 buc)  

20,540,947 

Proiectul a fost depus si selectat pentru 
finantare. In data de 19.02.2020 s-a incheiat 
contractul de finantare nr. 5052/19. 02.2020, 
cod SMIS 129337. Suma prevazuta in buget 
reprezinta publicitatea initiala obligatorie a 
proiectului, avize, contravaloare servicii de 
proiectare faza PT si verificare proiect tehnic 
pentru componenta de management trafic si 
contravaloarea mijloacelor de transport 
public si a statiilor de incarcare prevazute a fi 
achizitionate pentru anul 2020 (avans in 
cadrul contractului de furnizare). In data de 
28.04.2020 a fost semnat contractul de 
achizitie publica pentru furnizarea 
autobuzelor. S-a achitat suma de 20.540.947 
lei reprezentand contravaloarea publicitatii 
initiale obligatorii a proiectului, respectiv a 
anuntului de incepere proiect si avans in 
cadrul contractului de furnizare autobuze si 
statii de incarcare. 

58.01.01   2,636,542 

58.01.02   14,940,405 

58.01.03   2,964,000 

84.02.03.02 

Innoirea parcului de 
vehicule de transport 
public urban - Achizitia 
de autobuze noi - Faza 1 
(30 buc) 

893 
Proiectul a fost depus si selectat pentru 
finantare. In data de 18.05.2020 s-a incheiat 
contractul de finantare nr.5414/18.05.2020, 
cod SMIS 129426. Suma prevazuta in buget 
reprezinta publicitatea initiala obligatorie a 
proiectului. A fost achitata cval comunicatului 
presa lansare proiect. 

58.01.01   134 
58.01.02   759 
58.01.03   0 

Total cap. 84.02 20,546,881   
  TOTAL GENERAL 22,531,768   

 

 

*** 
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Pentru execuția obiectivelor de investiții pe primele 11 luni ale anului 2020, titlul 

70 „Cheltuieli de capital” s-a achitat suma de 47.606.030 lei, conform tabelului de mai 

jos: 
Denumire obiectiv Valoare 

Observații 
Cap. 51 achitată 

Reabilitare instalații, centrală termică la 
imobilul situat în str. Olteț nr. 5 (PT, ex.) 177,297 contract finalizat 

Aplicație mobilă pentru platformele de operare 
IOS și Android pentru promovarea 
municipiului Craiova-tip city application 

14,565 contract în derulare 

Achizitie servicii de realizare a unei arhive de 
imagini 71,995 contract în derulare 

Achiziție tehnică de calcul 52,485 
timp insuficient pentru 

demararea procedurii de 
achiziție publică 

Achiziție licențe 78,413 contracte finalizate 
Achiziție multifuncționale A3 și A4 47,659 contract finalizat 
Uși acces - DIT 8,925 contract finalizat 
Achiziţie Router/Firewall Fortigate 100E cu 
licenţe full UTM 36 luni şi migrare a reţelei de 
date pe platforma Fortigate fără întreruperea 
serviciilor – DIT 

30,821 contract finalizat 

Majorare la capitalul social al S.C. Piețe și 
Târguri Craiova S.R.L. 401,660 finalizat 

Sistem informatic integrat de atribuire şi 
gestionare a parcărilor de reşedinţă 79,900 contract finalizat 

TOTAL CAP. 51 963,720   
      

Denumire obiectiv Valoare 
Observații 

Cap. 65 achitată 

Reabilitare bazin C.N. Carol I– instalații 
aferente bazin (instalații interioare, exterioare, 
centrală termică) (P.T., as.th.) 

9,520 contract finalizat 

TOTAL CAP. 65 9,520   
Denumire obiectiv Valoare 

Observații Cap. 66 achitată 

Extindere Corp C4 în cadrul Spitalului Clinic 
cu un corp P+4E pentru secția recuperare 
neurologică (P.T.şi D.E., verificare tehnică de 
calitate, asistenţă tehnică, ex.) – Spitalul Clinic 
de Neuropsihiatrie 

408,731 Proiectul tehnic finalizat; 
Asistența Tehnică în derulare 

TOTAL CAP. 66 408,731   
Denumire obiectiv Valoare 

Observații Cap. 67 achitată 
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Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 
de locuri- Modificări și reamenajări la 
construire stadion de atletism cu capacitate de 
peste 5000 de locuri(ex.) 

21,070,769 contract finalizat 

Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 
de locuri (P.T.+asistență tehnică) 39,270 contract finalizat 

Container depozitare simplu cu aer condiţionat 
(4 buc.) 66,764 contract finalizat 

Pompă submersibilă multietajată  2,511 contract finalizat 
Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 
de locuri (certificare) 96,610 finalizat 

TOTAL CAP. 67 21,275,924   
Denumire obiectiv Valoare 

Observații 70 achitată 
Concesionarea Serviciului de iluminat public in 
mun. Craiova 4,416,570 contract în derulare 

Modernizare urbană Calea București, esplanada 
din fața blocurilor N24, N25, T14, T15 
municipiul Craiova (E.T., P.T.şi D.E., 
verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică, 
ex.) 

209,372 contract în derulare 

Modernizare acces în parcul Nicolae 
Romanescu și amplasare statuie (P.T.şi D.E., 
verificare tehnică de calitate, asistenţă tehnică, 
execuţie) 

727,533 contract finalizat 

Eficientizare energetică și gestionare 
inteligentă a energiei în infrastructura de 
iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe 
sub intersecția străzii Arieș cu str.A.I. Cuza și 
respectiv cu str. Împăratul Traian 
(E.T.+D.A.L.I.) 

57,715 contract finalizat 

Amenajare instalație de semaforizare în 
intersecția străzilor Bariera Valcii și Toamnei 
(S.F.) 

748 contract în derulare 

Amenajare instalație de semaforizare în 
intersecția străzilor Brestei și Pelendava (S.F.) 559 contract în derulare 

Amenajare instalație de semaforizare în 
intersecția străzilor Caracal cu H. Coandă și 
Potelu (S.F.) 

559 contract în derulare 

Amenajare instalație de semaforizare la 
trecerea pentru pietoni de pe str. Raului, la 
intersecția cu str. Bucovăț (S.F.) 

845 contract în derulare 

Realizare PUG Mun.Craiova 1,094,205 contract în derulare 
TOTAL CAP.  70 6,508,106   

      
Denumire obiectiv Valoare 

Observații 
74 achitată 



20 
 

Canalizare menajeră str. Fermierului (PT,as.th.) 4,046 contract finalizat 

Canalizare menajeră str. Fermierului (ex.) 755,036 contract finalizat 

TOTAL CAP. 74 759,082   

      

Denumire obiectiv Valoare 
Observații 

81 achitată 
Autoutilitară tip cabină dublă, cu benă 
basculantă pentru transport deschis 160,412 contract finalizat 

TOTAL CAP. 81 160,412   

      

Denumire obiectiv Valoare 
Observații 

84 achitată 

Reabilitare și modernizare străzi și alei din 
mun. Craiova (PT+ex.) -acord-cadru 14,293,453 contract în derulare 

Modernizare str. Părângului – extindere (P.T.şi 
D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.) 18,534 contract în derulare 

Modernizare str. Ramuri (P.T.şi D.E., 
verificare tehnică de calitate, as. th., ex.) 48,906 contract în derulare 

Modernizare str. Migdalului (P.T.şi D.E., 
verificare tehnică de calitate, as. th., ex.) 417,890 contract în derulare 

Modernizare str. Lăcrămioarei (P.T.şi D.E., 
verificare tehnică de calitate, as. th., ex.) 705,882 contract în derulare 

Modernizare str. Zăvoiului  (P.T.şi D.E., 
verificare tehnică de calitate, as. th., ex.) 32,200 contract în derulare 

Modernizare Aleea III Bariera Vâlcii (P.T.şi 
D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.) 237,051 contract în derulare 

Modernizare Aleea  II Cantonului (P.T.şi D.E., 
verificare tehnică de calitate, as. th., ex.) 42,317 contract în derulare 

Modernizare str. Drumul Corneșului (P.T.şi 
D.E., verificare tehnică de calitate, as. th., ex.) 86,084 contract în derulare 

Modernizare str. Vânători (P.T.şi D.E., 
verificare tehnică de calitate, as. th., ex.) 60,294 contract în derulare 

Pasarelă pietonală str. Henry Ford (SF) 35,242 contract finalizat 
Modernizare str. Mălinului inclusiv canal 
adiacent (E.T., D.A.L.I.) 141,313 contract finalizat 

Reabilitare Pod rutier peste calea ferată drum 
Melinești (P.T.şi D.E., verificare tehnică de 
calitate, asistenţă tehnică, ex.) 

911,287 contract în derulare 
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Străpungere str. Traian Lalescu-Bvd. Calea 
București  (P.T.şi D.E., verificare tehnică de 
calitate, as. th.) 

790 contract în derulare 

Construire pasaj pe strada Gârlești (la 
intersecție cu CF) – S.F. 489,293 contract finalizat 

TOTAL CAP. 84 17,520,536   

TOTAL GENERAL 47,606,030   

 

 

Faţă de cele prezentate mai sus propunem Consiliului Local al Municipiului 

Craiova aprobarea execuţiei bugetului local pe primele 11 luni ale anului 2020, conform 

anexelor 1 şi 2 ataşate la prezentul raport. 

 

 

 

Pt. Director executiv, Director executiv adj. Întocmit, 

Vasilica-Daniela Militaru Lucia Ștefan Consilier Daniela Crețu 

 



ANEXA NR.1 
 

 

VENITURI 
-lei- 

Denumire indicatori Încasări 
30.11.2020 

TOTAL VENITURI: 527.750.123 

VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE: 449.414.138 

I. Venituri proprii, total din care: 161.168.662 
*Venituri din impozite şi taxe locale 161.159.699 
*Donaţii şi sponsorizări 8.963 
II. Sume defalcate din taxa pe valoarea, TOTAL,  din care: 44.608.368 

1) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul municipiului Craiova, din care: 36.877.148 

-finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din care: 15.676.694 

     - cheltuieli cu bunurile şi serviciile prevăzute la art. 104, alin. 2, lit b)-e) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011 15.676.694 

-drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav 10.807.000 

-indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap grav 7.398.000 

- finanţarea ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili 
petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social 0 

-cămine pentru persoane vârstnice 870.000 
-plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul 
stimulării participării în învăţământul preşcolar 10.950 

-drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă 1.402.504 
- serviciul public comunitar de evidenţa persoanelor  712.000 
2)  sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului 
particular sau confesional acreditat 7.731.220 

III. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 274.487.934 
IV. Subvenţii , din care: 23.171.174 
- Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi 
combustibil petrolier 3.161 

- Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 17.361.105 
-Subvenţii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină 5.296.420 
-Sume alocate pentru stimulentul de risc 482.500 



- Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică 
din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară 0 

-Sume alocate pentru cheltuielile cu alocaţia de hrană şi cu indemnizaţia de cazare pentru 
personalul din serviciile sociale publice aflate în izolare preventivă la locul de muncă 

27.988 

V. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare -54.022.000 

VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE: 78.335.985 

I. Venituri proprii 1.436.842 
II. Subvenţii  2.858.757 
-Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării 
proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente 
perioadei de programare 2014-2020 

2.858.757 

III. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinaţări 
aferente cadrului financiar 2014-2020 19.807.704 

IV. Vărsăminte din secţiunea de functionare 54.022.000 
V. Sume din excedentul bugetului local utilizate pt.finanţarea cheltuielilor secţiunii 
de dezvoltare  210.682 

   
   
 
 
 
 
 

 

 
PT.DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTOR EXECUTIV ADJ., ÎNTOCMIT, 

VASILICA-DANIELA MILITARU LUCIA ȘTEFAN INSP.VENUS BOBIN 

 



ANEXA NR.2

-lei -

Nr. 
crt. Denumire capitole Cod Plăţi la 

30.11.2020

TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE: 49,02 515.859.624
01 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 49.02-SF 442.517.669
1 Autorităţi executive 51.02 67.458.129

cheltuieli de personal 51.02.10 41.858.546
bunuri şi servicii 51.02.20 25.603.139
alte transferuri 51.02.55 0
alte cheltuieli 51.02.59 478.830
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ. 51.02.85.01 -482.386

2 Servicii publice generale 54.02 4.210.943
cheltuieli de personal 54.02.10 3.931.449
bunuri şi servicii 54.02.20 279.494
fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale 54.02.50 0

3 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 55.02 4.738.933
bunuri şi servicii 55.02.20 375.168
dobânzi aferente datoriei publice 55.02.30 4.363.765

4 Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 33.019.391
Poliţia locală 30.703.917
transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 61.02.51.01 30.703.917
Protecţie civilă 2.315.474
bunuri şi servicii 61.02.20 2.315.474

5 Învăţământ 65.02 32.518.660
cheltuieli de personal 65.02.10 77.470
bunuri şi servicii 65.02.20 20.765.998
alte transferuri 65.02.55 7.731.220
asistenţă socială 65.02.57 1.536.429
alte cheltuieli 65.02.59 2.421.398

plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ. 65.02.85.01 -13.855

6 Sănătate 66.02 24.068.650
cheltuieli de personal 66.02.10 17.819.800
bunuri şi servicii 66.02.20 3.119.015
transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 66.02.51.01. 2.987.048
asistenţă socială 66.02.57 142.787
alte cheltuieli 66.02.59 0
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ. 66.02.85.01 0

7 Cultură, recreere şi religie 67.02 69.927.086
bunuri şi servicii 67.02.20 25.307.095
transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 67.02.51.01 42.815.554
alte cheltuieli 67.02.59 4.075
rambursări de credite 67.02.81 1.805.265
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ. 67.02.85.01 -4.903

8 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 61.356.670
cheltuieli de personal 68.02.10 32.805.212
bunuri şi servicii 68.02.20 649.175
transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 68.02.51.01 10.453.487
asistenţă socială 68.02.57 16.535.553
alte cheltuieli 68.02.59 1.163.675

plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ. 68.02.85.01 -250.432

9 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 15.369.723
bunuri şi servicii 70.02.20 12.671.614
alte transferuri 70.02.55 2.703.971

plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ. 70.02.85.01 -5.862

10 Protecţia mediului 74.02 36.354.640
bunuri şi servicii 74.02.20 30.792.332
rambursări de credite 74.02.81 5.562.308

11 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 80.02 2.526.359
rambursări de credite interne 80.02.81 2.526.359

CHELTUIELI



Nr. 
crt. Denumire capitole Cod Plăţi la 

30.11.2020
12 Combustibili şi energie 81.02 14.169.899

bunuri şi servicii 81.02.20 944.764
subvenţie - total, din care: 81.02.40 13.225.135
     *subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 81.02.40.03 13.225.135

13 Transporturi 84.02 76.798.586
bunuri şi servicii 84.02.20 34.759.339
subvenţii 84.02.40 37.687.000
rambursări de credite interne 84.02.81 4.352.247

plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ. 84.02.85.01 0

02 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 49.02-SD 73.341.955
1 Autorităţi executive 51.02 960.431

cheltuieli de capital, din care: 51.02.70 963.720
active nefinanciare 51.02.71 562.060
active financiare 51.02.72 401.660
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 51.02.85 -3.289
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Dezv. 51.02.85.02 -3.289

2 Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 0
active nefinanciare 61.02.71 0
Protecţie civilă 0
active nefinanciare 61.02.71 0

3 Învăţământ 65.02 1.271.832
proiecte cu finanţare din FEN postaderare în perioada 2014-2020 65.02.58 3.473
active nefinanciare 65.02.71 1.268.359

plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Dezv. 65.02.85.02 0

4 Sănătate 66.02 3.884.093
transferuri de capital 66.02.51.02 1.812.406
proiecte cu finanţare din FEN postaderare în perioada 2014-2020 66.02.58 1.662.956
cheltuieli de capital 66.02.71 408.731
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 66.02.85 0
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Dezv. 66.02.85.02 0

5 Cultură, recreere şi religie 67.02 21.467.044
transferuri de capital 67.02.51.02 7.000
proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-2020 67.02.58 184.120
cheltuieli de capital 67.02.71 21.275.924
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Dezv. 67.02.85.02 0

6 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 129.200
transferuri de capital 68.02.51.02 0
proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-2020 68.02.58 129.200
cheltuieli de capital 68.02.71 0

7 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 6.642.444
proiecte cu finanţare din FEN postaderare în perioada 2014-2020 70.02.58 134.338
cheltuieli de capital 70.02.71 6.508.106

8 Protecţia mediului 74.02 759.082
cheltuieli de capital 74.02.71 759.082

9 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 80.02 0

proiecte cu finanţare din FEN 80.02.56 0
proiecte cu finanţare din FEN postaderare în perioada 2014-2020 80.02.58 0
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 80.02.85 0
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Dezv. 80.02.85.02 0

10 Combustibili şi energie 81.02 160.412
cheltuieli de capital 81.02.71 160.412

11 Transporturi 84.02 38.067.417
proiecte cu finanţare din FEN postaderare în perioada 2014-2020 84.02.58 20.546.881
cheltuieli de capital 84.02.71 17.520.536
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Dezv. 84.02.85.02 0

PT. DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA-DANIELA MILITARU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ȘTEFAN

INSP. VENUS BOBIN
ÎNTOCMIT,



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 187756/ 18.12.2020 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 Având în vedere : 
 
          -Referatul de aprobare nr. 186540/17.12.2020, 
 -Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 187200/17.12.2020 
privind  aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Craiova 
aferenta primelor 11 luni ale anului 2020 ( 30 noiembrie 2020), 
 -În conformitate cu art. 49 alin 12 din Legea privind finanţele publice locale 
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
 -Potrivit  prevederilor art 129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin. 4 lit a, art. 196 alin 
(1), lit.a  din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
    -Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 
juridic, 
 

 
     AVIZAM FAVORABIL 
                                                       
 

raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 187200/17.12.2020 
privind  aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului 

Craiova aferenta primelor 11 luni ale anului 2020 ( 30 noiembrie 2020). 
 
 
           Director Executiv,                   Întocmit, 
                    Ovidiu Mischianu                                          cons.jur.Lia Martha Toncea 
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